
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติการของส านักคอมพิวเตอร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565  

รอบรายไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2562) 

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดท ำแผนปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 - 2565 ของ
สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 มีจ ำนวน 47 โครงการ/กิจกรรม และมีโครงกำรที่เพ่ิมเติม 
ระหว่ำงปีงบประมำณในไตรมำส 2 จ ำนวน 2 โครงกำร รวมทั้งสิ้น 49 โครงกำร โดยได้เริ่มด ำเนินกำรตำมแผน
แล้วนั้น ดังนั้นส ำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รอบรำยไตรมำส 2 ดังนี้ 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)  

ที่  รายการ  

จ านวน 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ร้อยละ  

  

1.  โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  47   
1.1 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 

สำนักคอมพิวเตอร์ 47  95.92  

1.2 โครงการเพิ่มเติมระหว่าง 
ปีงบประมาณ (ไตรมำส 2) 2 4.08  

 รวมทั้งสิ้น 49.00 100.00 

2.  ผลการด าเนินงาน  
    ร้อยละ 

ความส าเร็จ  
คะแนนเต็ม  

(5)  
2.1 เสร็จสิ้น  1   2.13 

87.23 

4.37 

2.2 ด ำเนินกำรแล้วตามแผน  38 80.85 
2.3 เร็วกว่าแผน  2 4.26 
2.4 ล่าช้า  1 2.13 

12.77 
2.5 ยกเลิก  3 6.38 
2.6 ชะลอไปในปีถัดไป  1 2.13 
2.7 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่อง 

ให้เสร็จภำยในปีนี้  
1 2.13 

2.8 รอเริ่มโครงการ* 2 12.77 12.77 - 

  รวม  49 100 100  

 หมายเหตุ: รอเริ่มโครงกำร จ ำนวน 2  โครงกำร มีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนอยู่ในช่วง ไตรมำส 3 
เป็นต้นไป จึงไม่น ำมำประเมินค่ำควำมส ำเร็จ ท ำให้จ ำนวนโครงกำรที่น ำมำประเมินค่ำควำม
ส ำเสร็จมีจ ำนวนทั้งสิ้น 47 โครงกำร 



ตารางแสดงรายละเอียดตามสถานะผลการด าเนินงานของโครงการ 

2.1  โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น จ านวน 1 โครงการ 

โครงการ/กิจกรรม   
(เสร็จสิ้น) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

โครงการ/กิจกรรมที ่  
6 โครงกำรบริหำรจัดกำรบัญชีผู้ใช้งำน (บัวศรีไอดี, GAFE, O365) ประกิจ  

พรทิพย์  
สุวิมล  
และทีมงำน 

2.2 โครงการที่ด าเนินการเรว็กว่าแผนงานของโครงการ มีจ านวน 2 โครงการ 

โครงการ/กิจกรรม   
(เร็วกว่าแผน) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

โครงการ/กิจกรรมที ่  
16 โครงกำรพัฒนำเว็บไซต์มหำวิทยำลัย สีเขียวอย่ำงยั่งยืน (SDGs) ภัทรชัย 

สุวิมล  

24 โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยำย/ห้องประชุม สันติ 
ถำวร 
อุดร 
สมภพ 
เอนกวิทย์ 
กรธวัช 

2.3  โครงการที่ด าเนินการแล้วตามแผน  จ านวน 38 โครงการ



2.4 โครงการที่ล่าช้า มีจ านวน 1 โครงการ  

โครงการ/กิจกรรม 
(ล่าช้า) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ตามแผนด าเนนิการ

โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมที ่   
9 โครงกำรจัดท ำแผนรับมือภัยพิบัติและภัย

คุกคำมทำงไซเบอร์ แผนส ำรองและกู้คืน
ระบบสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ประกิจ 
มหัทธวัฒน์ 
พงษ์ทิพย์ 

เนื่องจำกรอกำรตรวจสอบเอกสำรจำก 
Etda จึงท ำให้โครงกำรเกิดควำมล่ำช้ำ 
ทั้งนี้ทีมผุ้รับผอดชอบได้จัดท ำหนังสือ
ติดตำมงำนไปยัง ส ำนักงำนพัฒนำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) (Etda) เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 
2563 

 

2.5 โครงการที่ยกเลิก จ านวน 3 โครงการ 

โครงการ/กิจกรรม 
(ยกเลิก) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ตามแผนด าเนนิการ

โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมที ่    
12 โครงกำร“พัฒนำและปรับปรุงระบบ

บริหำรทรัพยำกรบุคคลมหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ (HURIS) เพ่ือก้ำวสู่กำร
เป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล” 

มณฑลี 
และทีมงำน 

เนื่องจำกรอนโยบำยระดับมหำวิทยำลัย 

13 โครงกำรควำมร่วมมือกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่ำงมหำวิทยำลัย กับหน่วยงำน
ภำยนอกมหำวิทยำลัยSWU Mobile 

พรทิพย์ 
ประกิจ 
สุวิมล 
และทีมงำน 

เนื่องจำกยังไม่มีแผนกำรด ำเนินกำร
เพ่ิมเติมจำก SCB จึงท ำให้ทีม
ผู้รับผิดชอบพิจำรณำยกเลิกโครงกำรนี้ 

25 โครงกำรจัดหำซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ ส ำหรับ
กำรเรียนกำรสอน (Abobe) 

สันติ 
ถำวร 
อุดร 
สมภพ 
เอนกวิทย์ 
กรธวัช 

เนื่องจำกไม่ได้รับจัสรรงบประมำณใน
กำรด ำเนินงำน (เงินอุดหนุนจำกรัฐ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) 



2.6 โครงการที่ชะลอไปในปีถัดไป  จ านวน 1 โครงการ  

โครงการ/กิจกรรม 
(ชลอในปีถัดไป) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ตามแผน
ด าเนินการโครงการ 

โครงการ/กิจกรรมที ่    
23 โครงกำรพัฒนำปรับปรุงระบบข่ำว

ประชำสัมพันธ์ 
ภัทรชัย 
ปวศิศร 

เนื่องจำกทีมผู้รับผิดชอบมีภำรกิจ
งำนอ่ืนที่เร่งด่วนจึงท ำให้ต้องชลอ
โครงกำรนี้และมีแผนด ำเนินงำน 
ในปีถัดไป 

2.7 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องให้เสร็จในปีนี้  จ านวน 1 โครการ 

โครงการ/กิจกรรม 
(ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องให้เสร็จในปีนี้) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ตามแผน
ด าเนินการโครงการ 

โครงการ/กิจกรรมที ่
48 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 

ส ำหรับบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
งำนบุคคล 
งำน
ประชำสัมพันธ์ 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 
จึงมีควำมจ ำเป็นต้องเลื่อนกำรจัด
กิจกรรมไปจนถึงวันที่ 20 
เมษำยน 2563 

2.8 โครงการทีร่อเริ่มโครงการ จ านวน 2 โครงการ 

โครงการ/กิจกรรม  
(รอเริ่มโรงการ) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

โครงการ/กิจกรรมที ่

11 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรประสิทธิภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนำ กรุงเทพฯ ระยะที ่2 

พรทิพย์ 
และทีมงำน 

22 โครงกำรพัฒนำปรับปรุงระบบค้นหำรำยชือบุคคล/ส่วนงำน ภัทรชัย 
ปวริศร 

  



ผลการด าเนินงาน 
 (แบบย่อ)

ผลด าเนินงาน
ภาพรวม (%)

สภานภาพ
การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาโครงงสร้าง้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย

1 โครงการติดต้ังห้องคอมพิวเตอร์
กลางของมหาวิทยาลัย (Data 
Center)

เพ่ือรองรับการขยายตัวของระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายท่ีเพ่ิมข้ึน

จ านวนห้อง Data Center ท่ี
ติดต้ังสมบูรณ์

1 ห้องท่ีติดต้ังสมบูรณ์ มหัทธวัฒน์
ประกิจ

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

ต.ค.62-
ส.ค.63

มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ เพ่ือตรวจรับมอบ
แบบห้อง Data Center ในวันท่ี 16-17 มีนาคม 2563

40% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

2 โครงการปรับเพ่ิมประสิทธิภาพ
เครือข่ายไร้สายภายในอาคาร

เพ่ือรองรับการใช้งานเครือข่ายท่ี
เพ่ิมข้ึน

ติดต้ัง Access Point ตามท่ี
ก าหนด

40 จุด ประกิจ
สุธิสา

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

ต.ค.62-
ส.ค.63

คณะกรรมการฯ จัดท าราคากลาง อยู่ระหว่างการข้ึนร่าง
ประกาศประกวดราคด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 

50% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

3 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบส ารองข้อมูล

เพ่ือปรับปรุงระบบส ารองข้อมูลให้
สามารถรองรับตามแผนการส ารอง
และกู้คืนระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัย

ระบบส ารองข้อมูล
(ประสานมิตร,องครักษ์)

2 ระบบ มหัทธวัฒน์
จักรพันธ์
ธนกฤต
เฉลิมพล

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

ต.ค.62-
ส.ค.63

อยู่ระหว่าการบริหารสัญญา และครบก าหนดส่งตามสัญญา
ภายในวันท่ี 12 เมษายน 2563

70% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

4 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบ Hyper Converged

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย
บนระบบ Hyper Converged

ระบบเครือข่าย Hyper 
Converged มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

2 ชุด มหัทธวัฒน์
จักรพันธ์
จุฬาลักษณ์

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

ต.ค.62-
ส.ค.63

อยู่ระหว่าการบริหารสัญญา และครบก าหนดส่งตามสัญญา
ภายในวันท่ี 12 เมษายน 2563

70% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

5 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครือข่าย Fiber Optic

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพสายไฟ
เบอร์เครือข่าย 
(ประสานมิตร)

สายไฟเบอร์ครอบคลุมทุก
อาคาร

34 เส้นทาง ประกิจ
พงษ์ทิพย์

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

ต.ค.62-
ส.ค.63

มีการด าเนินงานส ารวจระยะทางการเดินสายไฟเบอร์เครือข่าย 
อยู่ระหว่างการจัดท าแผนด าเนินงาน เน่ืองจากต้องเช่ือมต่อกับ
เครือข่ายในงานปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์
ของมหาวิทยาลัย (Data Center and Telecommumication)

40% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

6 โครงการบริหารจัดการบัญชี
ผู้ใช้งาน
(บัวศรีไอดี, GAFE, O365)

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางด้านความ
ปลอดภัยบัญชีผู้ใช้งาน
(บัวศรีไอดี, GAFE, O365)

1 ระบบ ประกิจ
พรทิพย์
สุวิมล
และทีมงาน

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

ต.ค.62-
ส.ค.63

มีการด าเนินการจัดท าระบบบริหารจัดการ Account (บัวศรีไอ
ดี, GAFE, O365) เสร็จส้ินแล้ว

100% เสร็จส้ิน -

7 โครงการจัดท าระบบ Single 
Sign On (SSO)

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

จ านวนระบบท่ีรองรับระบบ 
Single Sign On

xx ระบบ ประกิจ
พรทิพย์
สุวิมล
และทีมงาน

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

ต.ค.62-
ส.ค.63

มีการด าเนินการจัดท าระบบ Single Sign On เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว รอทางฝ่ายระบบสารสนเทศและฝ่ายระบบสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาด าเนินการเช่ือมต่อกับระบบ Single Sign On

80% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2  (มกราคม - มีนาคม 2563)

รายงานผลด าเนินงานตามแผนปฏับัติการส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ



ผลการด าเนินงาน 
 (แบบย่อ)

ผลด าเนินงาน
ภาพรวม (%)

สภานภาพ
การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2  (มกราคม - มีนาคม 2563)

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

8 โครงการติดต้ังระบบ Microsoft
 Office 365

เพ่ือให้บริการ Microsoft Office 
365 แก่นิสิตและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

ระบบ Microsoft Office 365 1 ระบบ ประกิจ
พรทิพย์
สุวิมล
และทีมงาน

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

ต.ค.62-
ส.ค.63

มีการด าเนินการติดต้ัง Microsoft office 365 ให้กับ Domain
 @m.swu.ac.th เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และจะเปิดให้บริการใน
เดือนเม.ย. 2563

80% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

9 โครงการจัดท าแผนรับมือภัย
พิบัติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
แผนส ารองและกู้คืนระบบ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ

เพ่ือจัดท าแผนรับมือภัยพิบัติและภัย
คุกคามทางไซเบอร์ แผนส ารองและ
กู้คืนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

1) แผนรับมือภัยพิบัติและภัย
คุกคามทางไซเบอร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) แผนส ารองและกู้คืนระบบ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ

1) 1 ฉบับ
2) 1 ฉบับ

ประกิจ
มหัทธวัฒน์
พงษ์ทิพย์

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

ต.ค. 62-
ธ.ค. 62

อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร แผนรับมือภัยพิบัติและภัย
คุกคามทางไซเบอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และ แผนส ารองและกู้คืนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ จากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) (Etda)

80% ล่าช้า เน่ืองจากรอการตรวจสอบ
เอกสารจาก Etda จึงท าให้
โครงการเกิดความล่าช้า 
ท้ังน้ีทีมผุ้รับผอดชอบได้
จัดท าหนังสือติดตามงานไป
ยัง ส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (Etda) เม่ือวันท่ี 10
 มีนาคม 2563

10 โครงการบ ารุงรักษาตู้สาขาและ
อุปกรณ์เครือข่ายประจ าอาคาร

1. เพ่ือตรวจสภาพและบ ารุงรักษา
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ตู้สาขาเครือข่ายส าหรับการให้บริการ
เครือข่ายบัวศรีให้มีสภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ
2. เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขา
เครือข่ายตามหน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การส่ือสารข้อมูลให้ดีย่ิงข้ึน
3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเช่ือมต่อ
สายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย
ในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยบน
พ้ืนฐานของแนวปฏิบัติการความ
ม่ันคงปลอดภัย มศว

จ านวนตู้สาขาและอุปกรณ์
เครือข่ายภายในอาคารได้รับ
การตรวจเช็ค ณ มศว 
ประสานมิตร และ มศว 
องครักษ์

ประสานมิตร 10 ส่วน
งาน
องครักษ์ 5 ส่วนงาน

สันติ 
ธนรรณพ 
และทีมงาน

ฝ่ายปฏิบัติการและ
บริการ
ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์องค์รักษ์

ต.ค.62-
ส.ค.63

ด าเนินการขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
ประสานมิตร
รอเร่ิมโครงการระหว่างวันท่ี 2๓ มี.ค. -2๔ ก.ค 2563
องครักษ์
รอเร่ิมโครงการระหว่างวันท่ี 20 เม.ย. -22 พ.ค 2563

50% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-



ผลการด าเนินงาน 
 (แบบย่อ)

ผลด าเนินงาน
ภาพรวม (%)

สภานภาพ
การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2  (มกราคม - มีนาคม 2563)

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมาวิทยาลัยเพ่ือการบริหารจัดการ

11 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการประสิทธิภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ระยะท่ี 2

1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 
2019 เพ่ิมเติม

ความส าเร็จของการโครงการ  ความส าเร็จของระบบ 
1 ระบบ

พรทิพย์
และทีมงาน

ฝ่ายระบบสารสนเทศ ม.ค.63-
ส.ค.63

- - รอเร่ิมโครงการ -

12 โครงการ
“พัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(HURIS) เพ่ือก้าวสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล”

1. เพ่ือด าเนินการจัดท าร่าง TOR 
ฉบับสมบูรณ์
2.เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(HURIS) เพ่ือก้าวสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล”

ความส าเร็จของการโครงการ 1. เอกสาร TOR ฉบับ
สมบูรณ์
2. ถ่ายโอนข้อมูลข้ึน
ระบบงานใหม่
3. ความส าเร็จของ
ระบบ 1 ระบบ

มณฑลี
และทีมงาน

ฝ่ายระบบสารสนเทศ ต.ค.62-
ส.ค.63

- - ยกเลิก เน่ืองจากรอนโยบายระดับ
มหาวิทยาลัย จึงท าให้ทีมผู
รับผิดชอบพิจารณายกเลิก
โครงการน้ี

13 โครงการความร่วมมือการ
แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง
มหาวิทยาลัย กับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย
SWU Mobile

เพ่ือให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
- ด้านการเรียนการสอน
- ด้านทรัพยากรบุคคล

จ านวนด้านของข้อมูลท่ี
ให้บริการ

2 ด้าน พรทิพย์
ประกิจ
สุวิมล
และทีมงาน

ฝ่ายระบบสารสนเทศ ต.ค.62-
ส.ค.63

- - ยกเลิก เน่ืองจากยังไม่มีแผนการ
ด าเนินการเพ่ิมเติมจาก SCB 
จึงท าให้ทีมผู้รับผิดชอบ
พิจารณายกเลิกโครงการน้ี

14 โครงการการน าโครงสร้าง SEALS
 Framework มาพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศให้
รองรับการใช้งานท่ีทันสมัย

จ านวนระบบสารสนเทศท่ี
พัฒนาส าเร็จ

1 ระบบ อมรรัตน์
ฐิตาภา
บุรฮาน
ทวิศักด์ิ
สราลี

ฝ่ายระบบสารสนเทศ ต.ค.62-
ส.ค.63

ด าเนินการ ดังน้ี
ระบบการขอรับบริการข้อมูล SWU Web Service
1) วางแผนการด าเนินงาน
2) ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงาน
3) ออกแบบระบบงาน

25% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

15 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล HURIS

1. เพ่ือบ ารุงรักษาระบบให้พร้อมใช้
งาน
2. เพ่ือปรับปรุง แก้ไข ระบบให้
พร้อมใช้งาน
3. เพ่ือดูแลและปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบให้ถูกต้อง 
และครบถ้วนให้ค าปรึกษา 
ประสานงานการใช้งานระบบ

จ านวนมอดูลท่ีพัฒนาส าเร็จ อย่างน้อย 1 มอดูล สุพิชญา
มณฑลี
ฐิตาภา

ฝ่ายระบบสารสนเทศ ต.ค.62-
ส.ค.63

มีการด าเนินการดังน้ี 
1) บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล HURIS เมนู
งานขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2) ปรับโปรแกรมเมนูงานขอต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือให้
บุคลากรท่ีขอต าแหน่งทางวิชาการ สามารถตรวจสอบ
สถานะการขอต าแหน่งทางวิชาการผ่านระบบได้

50% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-



ผลการด าเนินงาน 
 (แบบย่อ)

ผลด าเนินงาน
ภาพรวม (%)

สภานภาพ
การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2  (มกราคม - มีนาคม 2563)

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

16 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัย

1. เพ่ือบ ารุงรักษาระบบให้พร้อมใช้
งาน
2. เพ่ือปรับปรุง แก้ไข ระบบให้
พร้อมใช้งาน
3. เพ่ือดูแลและปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบให้ถูกต้อง 
และครบถ้วนให้ค าปรึกษา 
ประสานงานการใช้งานระบบ

จ านวนมอดูลท่ีพัฒนาส าเร็จ อย่างน้อย 1 มอดูล พรทิพย์
และทีมงาน

ฝ่ายระบบสารสนเทศ ต.ค.62-
ส.ค.63

ด าเนินการ ดังน้ี
กิจกรรมการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบ SUPREME2019 ไปยัง
ระบบสารสนเทศอ่ืนๆ
1) วางแผนการด าเนินงาน
2) ศึกษา วิเคราะห์และจัดหาเคร่ืองมือ
3) ออกแบบโครงสร้างตารางข้อมูล
4) พัฒนาสคริปต์และข้ันตอนการถ่ายโอนข้อมูล
5) ตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูล
กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างการให้บริการข้อมูล SWU Web 
Service แบบ REST API
1) วางแผนการด าเนินงาน
2) ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงาน
3) ออกแบบโครงสร้าง
4) พัฒนาโครงสร้างการให้บริการ
5) พัฒนาการบริการเว็บเซอร์วิส

55% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

17 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านไอซีทีระดับส่วนงาน

1. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้แนวปฏิบัติ
ท่ีดีของการใช้ไอซีที (ICT Best 
Practice)
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
3.เพ่ือสร้างเครือข่ายการใช้
ทรัพยากรร่วมกันในด้านต่างๆ อาทิ 
ด้านบุคลากรและระบบไอซีที
4.เพือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างบุคลากร
5.เพ่ือพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ให้มีสมรรถนะด้านการใช้ไอซีทีและ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในงาน
ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. จ านวนแผนงานและแนว
ปฏิบัติของการใช้ไอซีทีท่ีดี (ICT
 Best Practice) 
2. จ านวนหน่วยงานท่ีร่วมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน
3. ผลประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ตลอดโครงการ

1) จ านวนแผนงานและ
แนวปฏิบัติของการใช้
ไอซีทีท่ีดี (ICT Best 
Practice) อย่างน้อย 4
 แผนงาน  
2)  จ านวนหน่วยงานท่ี
ร่วม อย่างน้อย 6 
หน่วยงาน
3)  ผลประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ตลอดโครงการอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

สมบุญ
วันทนา
และทีมงาน

ฝ่ายระบบสารสนเทศ พ.ย. 62-
ส.ค.63

กิจกรรมท่ีด าเนินการเแล้ว ดังน้ี 
1 จัดท าแผนงานและแนวปฏิบัติ
2 กิจกรรมการอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจระบบสารสนเทศ  
ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - 9 มีนาคม 2563 ได้ด าเนินการ
จัดอบรมแนะน าการใช้งานระบบให้แก่หน่วยงาน จ านวน 9 คร้ัง
กิจกรรมท่ี 3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การจัดประชุม พบปะเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์
ร่วมกัน ติดตามผลการใช้งานระบบ เพ่ือน ามาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563  
กิจกรรมท่ี 4 การประเมินผลการด าเนินงานและสรุปโครงการ

60% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-



ผลการด าเนินงาน 
 (แบบย่อ)

ผลด าเนินงาน
ภาพรวม (%)

สภานภาพ
การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2  (มกราคม - มีนาคม 2563)

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

18 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบงานประเมินองค์ประกอบ 1
 ตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 การ
บริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

1. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบงานให้ครอบคลุมความ
ต้องการของผู้ใช้งาน
2. เพ่ือดูแลและปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วน

จ านวนมอดูลท่ีพัฒนาส าเร็จ อย่างน้อยจ านวน 1 
มอดูล

อมรรัตน์
ฐิตาภา
มณฑลี
พรทิพย์

ฝ่ายระบบสารสนเทศ ม.ค.63-
ส.ค.63

ด าเนินการ ดังน้ี
1) ประสานงานและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใช้
2) เข้าร่วมประชุมในการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลงาน
หลักสูตรร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
3) ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้
4) เตรียมการน าเข้าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ส าหรับงาน
ตรวจสอบคุณสมบัติ

30% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

19 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน (SDGs)

เพ่ือพัฒนาระบบในการบริหาร
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(Sustainable Development 
Goals)ให้ครอบคลุมความต้องการ
ของฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

จ านวนระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ 1 ระบบ ภัทรชัย
สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา

ต.ค.62-
ส.ค.63

1) ส่วนของผู้ดูแลระบบ
บริหารโครงการท่ีสอดคล้องกับ SDG ตามหัวข้อและส่วนงาน
จัดการข้อมูลผู้ใช้งานของส่วนงาน
2) รายงานสถิติข้อมูลโครงการ SDG
3) ฝ่ายพัฒนาคุณภาพน าข้อมูลจากระบบเพ่ือตอบ SDG ปี 
2019 เรียบร้อยแล้ว

100% เร็วกว่าแผน -

20 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ภาพถ่าย

เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพถ่าย
 ท่ีสามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูล
และสามารถค้นหาข้อมูลภาพถ่ายใน
แต่ละกิจกรรมได้ของมหาวิทยาลัย

จ านวนระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ 1 ระบบ ภัทรชัย
ปวริศร
สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา

ม.ค.63-
มิ.ย.63

1 ประชุมเก็บรวบรวมความต้องการกับส่วนวิเทศสัมพันธ์และ
ส่ือสารองค์กร
2 ศึกษา API ในการดึงข้อมูลจากระบบ Google Photo
3 พัฒนาระบบเพ่ือดึงข้อมูลจาก Google Photo มาแสดงผล

50% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

21 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย

เพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ให้ทันสมัยและทันเทคโนโลยี

จ านวนเว็บไซต์ท่ีส าเร็จ 1 เว็บไซต์ ปวริศร
สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา

ต.ค.62-
ธ.ค.63

1.ศึกษาและติดต้ังเคร่ืองแม่ข่ายส าหรับพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย Ubuntu Linux Server
2.ศึกษาการใช้งานระบบ WordPress 5.3 เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

35% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

22 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการ
ตรวจการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เพ่ือรองรับการตรวจการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)

จ านวนเว็บไซต์ท่ีส าเร็จ 1 เว็บไซต์ ปวริศร
สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา

ม.ค.63-
ก.ย.63

ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลส าหรับรายงาน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือจัดเตรียมแหล่งข้อมูลและผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวช้ีวัด

30% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-



ผลการด าเนินงาน 
 (แบบย่อ)

ผลด าเนินงาน
ภาพรวม (%)

สภานภาพ
การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2  (มกราคม - มีนาคม 2563)

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

23 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เพ่ือปรับปรุงระบบข่าว
ประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยและทัน
เทคโนโลยี

จ านวนระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ 1 ระบบ ภัทรชัย
ปวริศร

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา

ต.ค.62-
ส.ค.63

- - ชะลอไปในปีถัดไป เน่ืองจากทีมผู้รับผิดชอบมี
ภารกิจงานอ่ืนท่ีเร่งด่วน จึง
ท าให้ต้องชลอโครงการน้ี 
และมีแผนด าเนินการท่ีจะ
ด าเนินงานในปีถัดไป

24 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
ค้นหารายชือบุคคล/ส่วนงาน

เพ่ือปรับปรุงระบบการค้นหารายช่ือ
บุคคล/ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 
(Search Directory) ให้ทันสมัย
และทันเทคโนโลยี

จ านวนระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ 1 ระบบ ภัทรชัย
ปวริศร

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา

ก.ค.62-
ก.ย.63

- - รอเร่ิมโครงการ -

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน

25 โครงการส่งเสริมและผลักดันการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน

เพ่ือส่งเสริมและผลักดันการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอน

จ านวนกิจกรรมท่ีจัด อย่างน้อย 1 กิจกรรม สุวิมล
ชัยวัฒน์

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา

ต.ค.62-
ส.ค.63

1. พัฒนาระบบ SWU Courses - Moodle เพ่ือดึงข้อมูลช่ือ
และค าอธิบายรายวิชาจากระบบ SUPREME มาแสดงในหน้า 
Course Setting
2. พัฒนาระบบ การตรวจสอบสิทธ์การใช้งาน LMS ( Atutor
 ,Moodle) จากส่วนกลาง

50% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

26 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้อง
ประชุม

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ให้บริการ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้อง
ประชุม

จ านวนห้องท่ีปรับปรุงส าเร็จ 3 ห้อง สันติ
ถาวร
อุดร
สมภพ
เอนกวิทย์
กรธวัช

ฝ่ายปฏิบัติการและ
บริการ

พ.ค.63 -
ส.ค.63

อยู่ระหว่างการหารือในการปรับปรุงแบบรูปรายการ 
ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือจะได้ด าเนินการจัดจ้างในช่วงเดือน 
พฤษภาคม 2563 ได้ทันที

50% เร็วกว่าแผน -

27 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ 
ส าหรับการเรียนการสอน 
(Abobe)

เพ่ือจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ ส าหรับ
การเรียนการสอน (Abobe)

1) มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ส าหรับ
การเรียนการสอน (Abobe) 
2) ร้อยละความพึงพอใจต่อส่ิง
สนับสนุนการเรียนการสอน

1) 1 ชุด
2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

สันติ
ถาวร
อุดร
สมภพ
เอนกวิทย์
กรธวัช

ฝ่ายปฏิบัติการและ
บริการ

ต.ค.62-
ส.ค.63

- - ยกเลิก เน่ืองจากไม่ได้รับจัดวรร
งบประมาณ ในการขอ
งบประมาณรายจ่าย (เงิน
อุดหนุนรัฐบาล) ประจ าปี
งบประมาณ 2563



ผลการด าเนินงาน 
 (แบบย่อ)

ผลด าเนินงาน
ภาพรวม (%)

สภานภาพ
การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2  (มกราคม - มีนาคม 2563)

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

28 โครงการสร้างเครือข่ายผู้
ประสานงานด้านไอทีระดับ
ปฏิบัติการ ภายในมหาวิทยาลัย

เพ่ือสร้างเครือข่ายการประสานงานด้านไอทีในระดับ
ปฏิบัติการ ภายในมหาวิทยาลัย1) จ านวนการจัดกิจกรรม
โครงการฯ
2) มีเครือข่ายผู้ประสานงาน
ด้านไอทีระดับปฏิบัติการ
ภายในมหาวิทยาลัย

1) 1 คร้ัง/ปี
2) ร้อยละ 100

สันติ
ธนรรณพ
และทีมงาน

ฝ่ายปฏิบัติการและ
บริการ
ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์ องครักษ์

ต.ค.62-
ส.ค.63

จัดประชุมคณะกรรมการโครงการฯ เพ่ือหารือแนวทา่งในการ
ด าเนินงาน โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านไอที
ระดับปฏิบัติการ ภายในมหาวิทยาลัย

30% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

29 โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนส านัก
คอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์

1. เพ่ือให้บริการแก่คณาจารย์ และ
นิสิตได้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงในการเรียนการสอน
2. เพ่ือรองรับก้าวทันความ
เปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

1) มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพสูง สามารถ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
แก่คณาจารย์ และนิสิต ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ร้อยละความพึงพอใจต่อส่ิง
สนับสนุนการเรียนการสอน

1. 90 เคร่ือง
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ธนรรณพ
วรเศรษฐ์
อ านาจ
สุกิจ
จันทนา

ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์องครักษ์

ต.ค.62-
ส.ค.63

อยู่ระหว่างการข้ึนร่างประกาศและร่างเอกสารจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

50% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

30 โครงการไอซีทีเลิร์นน่ิงสเปซ 
ส าหรับนิสิตและบุคลากร มศว

1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เผยแพร่
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้อง
ด้านไอซีที รวมถึงทักษะการ
ประยุกต์ใช้งานด้านไอซีที ของ
มหาวิทยาลัย
2. เพ่ือเกิดการประยุกต์ใช้ใน การ
เรียนการสอน การปฏิบัติงาน 
ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกัน
ระหว่างนิสิตและบุคลากร

1) จ านวนการจัดกิจกรรม
โครงการฯ 
2) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกกรรม

1) 1 คร้ัง/ปี
2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ธนรรณพ
วรเศรษฐ์
อ านาจ
สุกิจ
จันทนา

ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์องครักษ์

ต.ค.62-
ส.ค.63

จัดท าหนังสืออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 
และมีก าหนดการจัดกิจกรรม ในวันท่ี 7 เมษายน 2563  
แต่เน่ืองด้วยประกาศของมหาวิทยาลัยให้ระงับการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covit-19 จึงต้อง
เล่ือนวันจัดกิจกรรมออกไปก่อน

50% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

31 โครงการศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และพ้ืนท่ี
ให้บริการส าหรับนิสิต คณาจารย์
 และบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์
 มศว องครักษ์

1. เพ่ือศึกษาการปรับปรุงพ้ืนท่ี 
ส านักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ 
ให้มีความเหมาะสม สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
2. เพ่ือศึกษาเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
การให้บริการงานสนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการ
แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานโครงการศึกษาแนว
ทางการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
พ้ืนท่ีให้บริการส าหรับนิสิต 
คณาจารย์ และบุคลากร ส านัก
คอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์

1 ฉบับ ธนรรณพ
วรเศรษฐ์
อ านาจ
สุกิจ
จันทนา

ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์ องครักษ์

ต.ค.62-
ส.ค.63

จัดประชุมระดมความคิดเห็น กับทีมผู้รับผิดชอบ เพ่ือก าหนด
ความต้องการใช้งานพ้ืนท่ี และจัดท าแผนด าเนินงาน

50% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-



ผลการด าเนินงาน 
 (แบบย่อ)

ผลด าเนินงาน
ภาพรวม (%)

สภานภาพ
การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2  (มกราคม - มีนาคม 2563)

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

32 โครงการให้บริการตรวจเช็ค และ
ให้ค าปรึกษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
และเครือข่ายแก่นิสิตเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย มศว

1. เพ่ือให้นิสิต มีความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
2. เพ่ือให้นิสิต ได้รับบริการ
ตรวจเช็คและให้ค าปรึกษาปัญหา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ
เครือข่าย
3. เพ่ือให้นิสิต ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของส านักคอมพิวเตอร์

1) จ านวนการจัดกิจกรรม
2) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1) 1 คร้ัง/ปี ณ มศว 
ประสานมิตร และ 1 
คร้ัง/ปี ณ มศว องครักษ์
2) ร้อยละ 80

สันติ
ธนรรณพ
และทีมงาน

ฝ่ายปฏิบัติการและ
บริการ
ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์ องครักษ์

ต.ค.62-
ส.ค.63

ประสานมิตร
ด าเนินการจัดมาแล้วท้ังส้ิน ๕ คร้ัง ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ส านักหอสมุดกลาง คณะทันต
แพทยศาสตร์ อาคารเรียนรวม (Learning Tower) โดยยัง
เหลือการจัดอีก 3 คร้ังได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ อาคารเรียน
รวม (ตึกไข่ดาว) อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี 
องครักษ์
ด าเนินการจัดมาแล้วท้ังส้ิน 7 คร้ัง ได้แก่ อ.เรียนรวม อ.
อ านวยการ อ.คณะพลฯ อ.คณะกายภาพฯ อ.คณะเภสัชฯ อ.
คณะพยาบาลฯ  โดยยังเหลือการจัดอีก 3 คร้ังได้แก่ อ.คณะ
วิศวฯ อ.ศูนย์บริหารกิจการหอพักฯ และ อ.หอสมุด องครักษ์

50% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

33 โครงการเสวนารู้เท่าทัน
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพด้าน ICT ส าหรับนิสิต 
และบุคลากร มศว

1. เพ่ือสร้างการรับรู้และกระตุ้นนิสิต
 และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ เกิดการสนใจและทราบ
ถึงประโยชน์ รวมถึงความจ าเป็นของ
เสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ
การพัฒนาศักยภาพด้าน ICT 
ส าหรับนิสิต และบุคลากร มศว
2. เพ่ือเกิดการประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน การปฏิบัติงาน
ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกัน
ระหว่างนิสิต และบุคลากร
3. เพ่ือน าผลจากการเข้าร่วม
โครงการไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุง แล้ววางแนว
ทางการพัฒนาทักษะของนิสิต และ
บุคลากรต่อไป

1) จ านวนการจัดกิจกรรม
2) จ านวนบุคลากรบุคลากร
สายวิชาการ สายสนับสนุน
วิชาการ และนิสิตท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม
3) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1) 1 คร้ัง/ปี 
2) 50 คน
3) ร้อยละ 80

ธนรรณพ
วรเศรษฐ์
อ านาจ
สุกิจ
จันทนา

ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์ องครักษ์

ต.ค.62-
ส.ค.63

จัดประชุมคณะกรรมการบริหาโครงการเพ่ือหารือถึงแนวท่งใน
การด าเนิงาน และจัดท าแผนด าเนินงานโครงการ

30% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพัฒนานิสิตและบุคลากร



ผลการด าเนินงาน 
 (แบบย่อ)

ผลด าเนินงาน
ภาพรวม (%)

สภานภาพ
การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2  (มกราคม - มีนาคม 2563)

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

34 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ไอซีทีเพ่ือเสริมสร้างองคความรู้
และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
(จังหวัดนครนายก – อ าเภอแม่
แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะท่ี 2

1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที
เพ่ือการเสริมสร้างองค์ความรู้และ
ทักษะความช านาญให้เแก่นักเรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร
ส่วนท้องถ่ิน รวมถึงเยาวชนและ
สมาชิกของชุมชน/ท้องถ่ินจังหวัด
นครนายกและอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร
ส่วนท้องถ่ิน รวมถึงเยาวชนและ
สมาชิกของชุมชน/ท้องถ่ินจังหวัด 
นครนายกและอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ สามารถน าความรู้ และ
ทักษะด้านไอซีทีเฉพาะด้าน มาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และการ
พัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจของชุมชน

1. จ านวนของกิจกรรมท่ีแล้ว
เสร็จ
2. จ านวนของผู้เข้ารับบริการ
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
4. จ านวนของผู้รับบริการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์

1. 2 กิจกรรม

2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
3. ร้อยละ 95

4. ร้อยละ 85

งานบริการการศึกษา ส านักงานผู้อ านวยการ พ.ย.62-ก.ค
..63

มีการด าเนินงานดังน้ี
1) มีการประชุมพิจารณาโครงการและเตรียมการจัดกิจกรรม
 2) ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติการจัดกิจกรรม
 3) เสนอขอแต่งต้ังตณะกรรมการด าเนินโครงการฯ
 4) มีการจัดกิจกรรม จ านวน 2 กิจกรรม ดังน้ี
 4.1 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
 4.2 กิจกรรมการติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

50% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

35 โครงการทบทวนกรอบสมรรถนะ
ด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต

1. เพ่ือทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน 
ICT ของบุคลากรและนิสิต
2. เพ่ือสร้างมาตรฐานกรอบ
สมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากร
และนิสิต

จ านวนกรอบสมรรถนะด้าน 
ICT ของบุคลากรและนิสิต

2 ฉบับ งานบริการการศึกษา ส านักงานผู้อ านวยการ ต.ค.62-
ส.ค.63

อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาจัดการทบทวน
กรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต

20% ด าเนินการแล้ว
 ตามแผน

-

36 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับนิสิต และ
บุคลากร

1. เพ่ือให้นิสิต คณาจารย์ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับ
ความรู้เคร่ืองมือพ้ืนฐานด้าน ICT 
ของมหาวิทยาลัย โดยเน้นไปในเชิง
ของการปฏิบัติ
2. เพ่ือให้นิสิต คณาจารย์ และ
บุคลากรเป็นผู้รู้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและรู้
สารสนเทศจากการใช้ ICT อย่างมี
วิจารณญาณ รู้เท่าทัน และอย่าง
สร้างสรรค์

1) จ านวนผู้เข้าอบรมเข้าร่วม
โครงการตามกลุ่มเป้าหมาย
เป็นไปตามแผน
2) จ านวนกิจกรรมการอบรมท่ี
สามารถเปิดการอบรมใน
โครงการเป็นไปตามแผน
3) ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้และทักษะ
ทางด้าน ICT

1) ร้อยละ 75
2) ร้อยละ 75
3) ร้อยละ 80

งานบริการการศึกษา ส านักงานผู้อ านวยการ ม.ค.62-
ก.ค.63

อยู่ระหว่างการส ารวจเตรียมหัวข้อการฝึกอบรม 10% ด าเนินการแล้ว
 ตามแผน

-



ผลการด าเนินงาน 
 (แบบย่อ)

ผลด าเนินงาน
ภาพรวม (%)

สภานภาพ
การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2  (มกราคม - มีนาคม 2563)

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

37 โครงการศึกษาการจัดต้ังศูนย์
ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT

เพ่ือศึกษาการจัดต้ังศูนย์ทดสอบ
ทักษะการใช้งาน ICT
เพ่ือการให้บริการทดสอบวัดความรู้
และทักษะการใช้งาน ICT ของ
บุคลากร นิสิต และบุคคลท่ัวไป

เอกสารการศึกษาการจัดต้ัง
ศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน 
ICT

1 ฉบับ งานบริการการศึกษา ส านักงานผู้อ านวยการ ต.ค.62-
ส.ค.63

อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมทดสอบ
ทักษะการใช้งาน ICT

20% ด าเนินการแล้ว
 ตามแผน

-

38 โครงการบริการวิชาการพัฒนา
ทักษะและความรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ส าหรับบุคคลท่ัวไป

1. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะและ
ความรู้ด้านการใช้งาน ICT ให้แก่
บุคคลท่ัวไป
2. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการ
ใช้งาน ICT เพ่ือการเรียนรู้อย่าง
ย่ังยืน โดยเป็นผู้รู้สารสนเทศจากการ
ใช้ ICT อย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน
 และอย่างสร้างสรรค์

1. จ านวนของโครงการ/
กิจกรรมท่ีให้บริการวิชาการ
2. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการบริการ
วิชาการพัฒนาทักษะและ
ความรู้ด้าน ICT
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์

1. ไม่น้อยกว่า 1 
โครงการ/กิจกรรม
2. ร้อยละ 80
3. ร้อยละ 85

คณะกรรมการ
บริการวิชาการและ
จัดหารายได้

ส านักงานผู้อ านวยการ ต.ค.62-
ส.ค.63

- มีการประชุมเพ่ือเตรียมงานโครงการอบรมพัฒนาทักษะและ
ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับ
ผู้สูงอายุ
  - มีการร่างโครงการ/กิจกรรมท่ีให้บริการวิชาการ

20% ด าเนินการแล้ว
 ตามแผน

-

39 โครงการแผนการจัดหารายได้ 
ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2563-2565

เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์การจัดหา
รายได้ ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2563-2565 (ระยะ 3 ปี) 

มีแผนกลยุทธ์การจัดหารายได้
ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2563-2565 (ระยะ 3 ปี)

1 ฉบับ คณะกรรมการ
บริการวิชาการและ
การจัดหารายได้

ส านักงานผู้อ านวยการ ต.ค.62-
ส.ค.63

1. จัดประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือพิจารณาแผนด าเนินงานใน
การจัดท า แผนกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือ
การหารายได้ เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562
2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ในการจัด
กิจกรรมบริการ วิชาการเพ่ือการหารายได้ เม่ือวันท่ี 27 
กุมภาพันธ์ 2563

50% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

40 โครงการการจัดการความรู้ของ
ส านักคอมพิวเตอร์

1. เพ่ือให้องค์กรมีการจัดการความรู้
อย่างมีระบบบ
2. เพ่ือทบทวนและติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ของสานักคอมพิวเตอร์ 
2563-2565

ร้อยละความส าเร็จตาม
เป้าหมายของแผนการจัดการ
ความรู้ของส านักคอมพิวเตอร์

ร้อยละ 90 คณะกรรมการ
จัดการความรู้
งานบุคคล

ส านักงานผู้อ านวยการ ส.ค. 62 -
ก.ค. 63
(รอบปี
การศึกษา)

1) จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้ คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563
2) จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้ คร้ังท่ี 2 วันท่ี 31 มีนาคม 2563

50% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนาระบบบริหารส านักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ



ผลการด าเนินงาน 
 (แบบย่อ)

ผลด าเนินงาน
ภาพรวม (%)

สภานภาพ
การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2  (มกราคม - มีนาคม 2563)

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

41 โครงการพัฒนาคุณภาพตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)
ของส านักคอมพิวเตอร์

เพ่ือด าเนินการตามแผนพัฒนา
องค์กร ส านักคอมพิวเตอร์ 
ปีการศึกษา 2562

ร้อยละความส าเร็จตาม
แผนพัฒนาองค์กร ส านัก
คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 คณะท างานประกัน
คุณภาพฯ
งานนโยบายและแผน

ส านักงานผู้อ านวยการ ส.ค. 61 -
ก.ค. 62
(รอบปี
การศึกษา)

1) มีการประชุมคณะท างานฯ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาองค์กร ปีการศึกษา 2562 ของส านักพิวเตอร์ 
ทุกเดือน (มกราคม - มีนาคม2563)
2) คณะท างานประกันคุณภาพฯ จัดโครงการศึกษาดูงาน และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการความ
ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 ณ ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง และ ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานการบริหารงาน
คุณภาพของส านักคอมพิวเตอร์ ต่อไป

50% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

42 โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน

เพ่ือจัดท าแผนรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน ส านักคอมพิวเตอร์
 พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)

มีแผนรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน ส านัก
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565

1 แผน คณะกรรมการ
มาตรการรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน

ส านักงานผู้อ านวยการ พ.ย.62-
เม.ย.63

คณะกรรมการมาตรการรักษ์ส่ิงแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
ประชุมร่วมกันเพ่ือจัดท าแผนรักษ์ส่ิงแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565

75% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

43 โครงการจัดท าแผนการ
ประชาสัมพันธ์และการส่ือสาร
องค์กร พ.ศ. 2563-2565

เพ่ือจัดแผนกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์กร
 พ.ศ. 2563-2565 
(ระยะ 3 ปี)

มีแผนการประชาสัมพันธ์และ
การส่ือสารองค์กร พ.ศ. 
2563-2565 (ระยะ 3 ปี)

1 ฉบับ งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานผู้อ านวยการ พ.ย.62-
เม.ย.63

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
จัดท าแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร พ.ศ.
2563-2565 (ระยะ 3 ปี)

50% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

44 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ส านัก
คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดท าเว็บไซต์ส านักคอมพิวเตอร์
ให้เป็นปัจจุบันและตอบสนองความ
ต้องการผู้ใช้งาน

จ านวนเว็บไซต์ 1 เว็บไซต์ งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานผู้อ านวยการ พ.ย.62-
เม.ย.63

ได้มีการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ส านักคอมพิวเตอร์ให้เป็น
ปัจจุบัน และอยู่ระหว่างการจัดท าแผนด าเนินการจัดท าเว็บไซต์
ส านักคอมพิวเตอร์โฉมใหม่

50% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-



ผลการด าเนินงาน 
 (แบบย่อ)

ผลด าเนินงาน
ภาพรวม (%)

สภานภาพ
การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2  (มกราคม - มีนาคม 2563)

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

45 โครงการเสริมสร้างความผูกพัน
บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์

1. เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์เสริมสร้าง
ความผูกพันบุคลากรส านัก
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 
(ระยะ 3 ปี) 
2. เพ่ือส่งเสริมความสุขและความ
ผูกพันบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์
3. เพ่ือประเมินความสุขและความ
ผูกพันบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์

1. จ านวนแผนกลยุทธ์
เสริมสร้างความผูกพันบุคลากร
ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2563-2565 (ระยะ 3 ปี)
2. ร้อยละความสุขและความ
ผูกพันบุคลากรส านัก
คอมพิวเตอร์ มากกว่า 85

1) 1 ฉบับ
2) ร้อยละ 85

งานบุคคล ส านักงานผู้อ านวยการ ต.ค.62-
ส.ค.63

- มีการประชุมเพ่ือการจัดท าแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความ
ผูกพันบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 
ปี)
  - มีการจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมความสุขและความผูกพัน
บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 โครงการ

50% ด าเนินการแล้ว
 ตามแผน

-

46 โครงการสนับสนุนงานวิจัยและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมส านัก
คอมพิวเตอร์

1. เพ่ือส่งเสริมความรู้ให้บุคลากร
ของส านักคอมพิวเตอร์สามารถ
ท างานวิจัยได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ของส านักคอมพิวเตอร์ในการ
ด าเนินงานวิจัยตามภารกิจของ
ส านักคอมพิวเตอร์

จ านวนโครงการวิจัยท่ี
สนับสนุนงานวิจัยและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม

อย่างน้อย 2 โครงการ คณะกรรมการส่งเส
รมงานวิยจัยและ
สร้างสรรค์
งานนบริการ
การศึกษา

ส านักงานผู้อ านวยการ ต.ค.62-
ส.ค.63

- การพิจารณาโครงการวิจัย จ านวน 1 โครงการ
- มีการประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้
บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์ในการท างานวิจัยได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย

50% ด าเนินการแล้ว
 ตามแผน

-

47 โครงการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
ส านักงานผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดท าคู่มือปฏิบัติงานส านักงาน
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ให้
เป็นปัจจุบัน

จ านวนคู่มือปฏิบัติงาน ทุกงาน ผู้อ านวยการ
ส านักงาน และทีม

ส านักงานผู้อ านวยการ พ.ย.62-
เม.ย.63

รวบรวมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานส านักงานผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์

50% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

48 โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากร
ส านักคอมพิวเตอร์

1. เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้อง
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์มีความรู้
และความเข้าใจภาษาอังกฤษมาก
ย่ิงข้ึน

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม

1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
2)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80

งานบุคคล
งานประชาสัมพันธ์

ส านักงานผู้อ านวยการ ม.ค.-มี.ค. 63 1) จัดต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ
2) จัดท าแผนด าเนินงานการจัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์
3) ประสานงาน ศึกษาหัวข้อท่ีจะใช้ในการอบรม

25% ล่าช้าและขยายเวลา
ให้เสร็จในปีน้ี

เน่ืองจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของเช้ือโรค 
COVID-19 จึงเล่ือนจัด
กิจกรรมไปจนถึงวันท่ี 20 
เมษายน 2563



ผลการด าเนินงาน 
 (แบบย่อ)

ผลด าเนินงาน
ภาพรวม (%)

สภานภาพ
การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2  (มกราคม - มีนาคม 2563)

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

49 โครงการสืบสานท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของส านัก
คอมพิวเตอร์

1. เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา 
ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะ
 และวัฒนธรรมอันดีงามผ่านเว็บไซต์
และส่ืออ่ืนๆ
2. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชน
3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของ
หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม
4. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดง
ความเคารพต่อศาสนาผู้อาวุโสและ
ผู้บังคับบัญชา
5. เพ่ือด ารงและสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย

1. จ านวนกิจกรรมท่ีแล้วเสร็จ
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความเข้าใจในเร่ือง
วัฒนธรรมและศิลปะ
3. ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมต่อจ านวนบุคลากร
ของส่วนงาน

1. 3 กิจกรรม
2. ร้อยละ 75
3. ร้อยละ 80

คณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

ส านักงานผู้อ านวยการ ต.ค.62-
ส.ค.63

ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม "วัน
สถาปนาส านักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 26 ปี" และด าเนินการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักคอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว

50% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

เน่ืองจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของเช้ือโรค 
COVID-19 จึงเล่ือนจัด
กิจกรรมไปจนถึงวันท่ี 20 
เมษายน 2563


